
O diagnóstico precoce e a conti-
nuidade do tratamento do câncer 
de próstata durante a pandemia 
de Covid-19 são os principais aler-
tas do Novembro Azul deste ano. 
A campanha visa conscientizar os 
homens sobre a importância de 
cuidar da saúde e estar alerta ao 
câncer de próstata que, se diag-
nosticado precocemente, há mais 
chances de cura.

Segundo dados do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), em 2020, são 
esperados 65.840 novos casos da 
doença, porém com o isolamento social, os profissionais temem que o cân-
cer não seja diagnosticado a tempo de ser feito um tratamento mais efetivo. 

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda que os homens, a par-
tir dos 50 anos, mesmo sem apresentar sintomas, procurem um profissional 
especializado para avaliação, tendo como objetivo o diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. Os homens do grupo de risco (raça negra ou com 
parentes com a doença) devem começar os exames a partir dos 45 anos.

Como ação educativa, o CRM-PB está programando a divulgação de posts 
nas redes sociais sobre o tema.

Para a configuração do ilícito eleitoral é necessário que haja pedido 
explícito de votos em benefício do médico candidato?
Não. Para a configuração da conduta ilícita, basta que se comprove a exi-
gência da oferta e, mesmo que o candidato não cumpra a promessa (reali-
zação de uma cirurgia, por exemplo), o ilícito já está consumado, conforme 
entendimento do TSE.

O que os médicos devem atentar durante a campanha eleitoral quanto 
aos seus superiores e subordinados hierárquicos?
Os médicos não candidatos devem evitar que seus superiores hierárquicos 
utilizem seus serviços profissionais com uso eleitoral, principalmente em 
PSF. Os médicos candidatos também não devem impor aos seus subordi-
nados prestarem serviços profissionais com uso eleitoral.
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“A PANDEMIA TEM 
SIDO UMA TRAGÉDIA 
PARA A MEDICINA 
PREVENTIVA”

Desde criança, Osório Lopes Abath Filho 
já sabia que seria médico. Ao acompanhar 
o pai nas visitas aos pacientes, o menino 
foi se reconhecendo naquela profissão e 
seguiu a mesma especialidade do seu pro-
genitor: a Urologia. Formado em Medicina 
pela Universidade Federal da Paraíba, em 
1966, com pós-graduação em Urologia 
pelo Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro e com Especiali-
zação em Oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, Osório Abath Filho é 
professor da UFPB e médico urologista do Hospital Napoleão Laureano, em 
João Pessoa, há 54 anos.

Na entrevista a seguir, ele fala sobre a evolução da Urologia nos mais de 50 
anos que se dedica à especialidade, a mudança do perfil do médico, as con-
sequências da pandemia para a medicina preventiva, a importância das cam-
panhas publicitárias para diminuir o receio dos homens quanto aos exames 
para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e a necessidade de se man-
ter as medidas protetivas contra o coronavírus. “Quando eu iniciei, o exame 
físico era fundamental para o diagnóstico das patologias urológicas”, lembra.

Quanto à pandemia de Covid-19, ele diz que acredita que a pior fase já pas-
sou, “mas isso não significa que devemos nos descuidar das medidas profi-
láticas até a chegada da vacina”, disse. No entanto, para ele, os pacientes 
precisam continuar fazendo os exames preventivos. Na Semana 
do Médico 2020, Osório Abath Filho foi um dos médicos homena-
geados pelo CRM-PB e recebeu a Comenda Lucas – Médico de 
Homens e de Almas, por seus 54 anos de formação e dedicação 
à Medicina.

NOVEMBRO AZUL DESTACA A IMPORTÂNCIA 
DOS CUIDADOS COM A SAÚDE  DO HOMEM 

ENTREVISTA DR OSÓRIO LOPES ABATH FILHO 

CONFIRA A 
ENTREVISTA

CRM-PB FISCALIZA 21 UNIDADES DE
SAÚDE EM OUTUBRO DE 2020
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) fiscalizou 21 
unidades de saúde paraibanos durante o mês de outubro de 2020. As 
unidades, públicas e particulares, estão localizadas nos municípios de 
João Pessoa, Guarabira, Caaporã, Alhandra, Mulungu, Sapé, Lucena, 
Cabedelo, Itaporanga, São José de Caiana e Aguiar. Entre janeiro e ou-
tubro deste ano, o Departamento de Fiscalização do CRM-PB já esteve 
em 220 serviços de saúde.

O Conselho tem visitado hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço Móvel de Urgência e 
Emergência (SAMU) e clínicas. Apesar de grande parte dessas unidades 
apresentarem problemas, como falta de medicamentos, insumos, equi-
pamentos, estrutura e profissionais, muitas delas têm se adequado às 
necessidades apresentadas pelo CRM-PB, melhorando o atendimento à 
população.

“O CRM-PB vem cumprindo o seu papel de fiscalizar e denunciar as pre-
cárias condições a que os médicos estão submetidos a trabalhar em de-
terminadas unidades de saúde. O Conselho alerta os gestores públicos 
sobre estes problemas, contribuindo para uma melhor assistência aos 
pacientes e para o exercício da medicina”, afirma o presidente do CRM-
-PB, Roberto Magliano de Morais.

Na tarde desta quinta-feira (05), o urologista Osório Lopes Abath Filho 
e a hematologista Maria José Maroja receberam presencialmente a 
Comenda Lucas – Médico de Homens e de Almas, concedida pelo CR-
M-PB, na solenidade online da Semana do Médico 2020, realizada no 
dia 16 de outubro. Como a solenidade foi virtual, devido à necessidade 
de distanciamento social durante a pandemia de Covid-19, os troféus 
e medalhas estão sendo entregues presencialmente e de forma indivi-
dual, na residência dos homenageados.

A entrega desta quinta (05) foi feita pelo presidente do CRM-PB, Ro-
berto Magliano de Morais e pelo corregedor Flávio Fabres.

Osório Abath Filho completou 54 anos de formação e dedicação à 
Medicina e continua atuando no Hospital Napoleão Laureano, em 
João Pessoa. Maria José Maroja completou 53 anos de formada. Na 
Semana do Médico 2020 foram concedidas 21 comendas que serão 
entregues presencialmente, conforme agendamento com os home-
nageados.

CRM-PB PROMOVE CURSO GRATUITO  
DE EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS E 
ATENDIMENTO AO PARTO
O CRM-PB promove, nos dias 27 e 28 de novembro, o curso de Emergên-
cias Obstétricas e Atendimento ao Parto. O evento será realizado no auditó-
rio do conselho e terá como instrutores os médicos Álvaro Luiz Lages Alves 
(MG), Francisco Lázaro Pereira de Sousa (SP), Lucas Barbosa da Silva 
(MG) e Newton Tomio Miyashita (SP). A participação no curso é gratuita e as 
inscrições podem ser realizadas no site do CRM-PB.

O curso tem início no dia 27 de novembro (sexta-feira), às 19h30, com o lan-
çamento do livro “Protocolo de assistência obstétrica” e a posse da Câmara 
Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CRM-PB. Em seguida, haverá as 
apresentações sobre “Hemorragia pós-parto: identificando riscos e evitando 
a tríade letal (Álvaro Luiz Lage Alves), “Acretismo Placentário: Planejamento 
Cirúrgico” (Lucas Barbosa da Silva), “Pré-eclâmpsia na atualidade: conceito 
e prevenção secundária” (Franscico Lázaro Pereira de Sousa) e “Iatrogenia 
Obstétrica: Compreendendo para evitar” (Newton Tomio Miyashita).

Já no dia 28 de novembro (sábado) pela manhã haverá os mini cursos sobre 
“Insuficiência respiratória/ Covid-19 e parada cardiorespiratória na gestante” 
(Lucas Barbosa da Silva), “Formas graves de pré-eclâmpsia: conduta inicial” 
(Francisco Lázaro Pereira de Sousa), “Hemorragia pós-parto: sequencia-
mento, índice de choque e hipotensão permissiva” (Álvaro Luiz Lage Alves) 
e “Acolher com qualidade / Bases Legais do Atendimento ao Parto” (Newton 
Tomio Miyashita).

À tarde será realizada uma mesa-redonda, moderada pelo presidente do 
CRM-PB e ginecologista e obstetra, Roberto Magliano de Morais, que vai dis-
cutir “Sepse Materna: critério e conduta na primeira hora” (Lucas Barbosa da 
Silva), “A ‘onda’ da judicialização” (Newton Tomio Miyashita), “Aspectos obs-
tétricos da prematuridade” (Francisco Lázaro Pereira de Sousa) e “Empacota-
mento pélvico e situações críticas de coagulopatia” (Álvaro Luiz Lage Alves).

HOMENAGEADOS NA SEMANA DO 
MÉDICO 2020 RECEBEM COMENDAS
PRESENCIALMENTE

A Unidade Mista de Lucena foi fisca-
lizada pelo CRM-PB no dia 19 de ou-
tubro. A unidade presta atendimento 
de urgência e emergência durante 
24 horas, mas não realiza exames 
de raios X, de ultrassonografia, nem 
possui laboratório de análises clíni-
cas e eletrocardiograma. Foi obser-
vado também a falta de itens básicos 
no consultório médico.

Em 21 de outubro, o CRM-PB fis-
calizou o Hospital e Maternidade 
Municipal Padre Alfredo Barbosa, 
em Cabedelo. Foram constatadas 
falhas nas escalas médicas da 
obstetrícia e do setor Covid; indis-
ponibilidade integral de exames 
de ultrassonografia; e necessida-
de de melhorias no repouso mé-
dico.

LUCENA

CABEDELO

O presidente do CRM-PB Roberto Magliano de Morais e o corregedor Flávio Fabres 
entregaram a comenda Lucas - Médicos de Homens e de Almas à médica Maria José 
Maroja  e ao médico Osório Lopes Abath Filho
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